
 
             

Εσπερινός  Σαββάτου   5.30μμ—6.30 μμ 

 
Θεία Λειτουργία Κυριακής   9.30am—12.30pm 

HOLY EUCHARIST IN ENGLISH EVERY SATURDAY 9.30am-10.30am 

Δεκέμβριος 2020 / December 2020 

Τρίτη                     1/12/20 Αγιασμός Πρωτομηνιάς / Holy Water service           9.30-10.00   

Τετάρτη                 2/12/20 Παναγίας Γερόντισσας & Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου  
Virgin Mary Gerontissa & Porphyrios of Kavsokalyvia     

9.30-11.30   
  

Παρασκευή           4/12/20 Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος / Great Martyr Barbara     9.30-11.30   

Σάββατο                5/12/20 Σάββα Ηγιασμένου / Savvas the Sanctified     9.30-11.30   

Τετάρτη                 9/12/20 Σύλληψις Αγίας Άννης / The Conception of St Anne the mother of the Virgin Mary    9.30-11.30 
Σάββατο              12/12/20 Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού  

Spyridon Bishop of Trimithoundos the Wonderworker              
9.30-11.30   

Τρίτη                   15/12/20 Ελευθερίου Ιερομάρτυρος και μητρός αυτού Aνθίας / Priest-martyr Eleftherios and his mother Anthia  9.30-11.30   

Πέμπτη                17/12/20 Διονυσίου Ζακύνθου / Dionysios of Zakynthos   9.30-11.30   

Τρίτη                   22/12/20 Αναστασίας Φαρμακολυτρίας / Anastasia the deliverer from Potions   9.30-11.30   

Πέμπτη                24/12/20 Βασιλικές Ώρες, Μέγας Εσπερινός των Χριστουγέννων και Θεία Λειτουργία  Μεγάλου Βασιλείου  
Royal Hours, Great Vespers of Nativity of Christ and Divine Liturgy of Basil the Great  

9.30-12.30   
  

Παρασκευή         25/12/20 Η Γέννησις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού / The Birth of our Lord Jesus Christ   9.30-12.30   

Σάββατο              26/12/20 Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου & Ιωσήφ του Μνήστορος 

Synaxis of the Most Holy Mother of God & Joseph the Betrothed  
9.30-12.00   

  

 Ιανουάριος 2021 / January 2021   

Παρασκευή             1/1/21 Περιτομή Ιησού Χριστού και Βασιλείου του Μεγάλου / Circumcision of Jesus Christ and Basil the Great             9.30-12.30   

Τρίτη                       5/1/21 Μεγάλες  Ώρες, Μέγας Εσπερινός και Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου και Μἐγας Αγιασμός 
Great Hours, Great Vespers of Holy Theophany and Divine Liturgy of Basil the Great and Great Blessing of 

Water      

9.30-1.00   
  

Τετάρτη                   6/1/21 Άγια Θεοφάνεια και Μέγας Αγιασμός / Holy Theophany and Great Blessing of Water      9.30-1.00   

Πέμπτη                    7/1/21 Σύναξις Ιωάννου Προδρόμου και Βαπτιστού / Synaxis of John the Forerunner and Baptiser  9.30-11.30   

ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΔΩΡΗΤΕΣ - DONATIONS - ΔΩΡΕΕΣ  
STAVROULLA £20, S WALKEY £100, M CROOKS £100, N KYRIONYMOU £100 

ΓΕΥΜΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα στην Εκκλησία μας προσφέρεται γεύμα προς τους 
Ηλικιωμένους μας. Το γεύμα το προσφέρουν κυρίως οι Κυρίες της Αδελφότητας, 
αλλά και διάφοροι ομογενείς. Τον μήνα Νοέμβριο το φαγητό δεν προσφέρθηκε 
λόγω Κορονοϊού. Εάν κάποιος επιθυμεί να προσφέρει το γεύμα να μιλήσει με την 
Πρόεδρο κ. Έλενα Journet ή με τον Ιερατικό μας Προϊστάμενο π. Ιωσήφ Παλιού-
ρα. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 

01. Ναούμ 04. Βαρβάρα 
05. Σάββας 06. Νικόλαος 
07. Αμβρόσιος 09. Άννα 
12. Σπυρίδων 
13. Ευστράτιος, Λουκία 
15. Ελευθέριος, Ανθή 
17. Δανιήλ, Διονύσιος 
19. Αγλαΐα                20. Ιγνάτιος 
21. Θεμιστοκλής, Ιουλιανή 
22. Αναστασία          23. Νήφων 
24. Ευγενία 
25. Χρήστος, Χρύσα, Χριστίνα 
26. Ιωσήφ, Εμμανουήλ  
27. Στέφανος           28. Δόμνα 
 

Χρόνια Πολλά   
στους εορτάζοντες!! 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ       FORTHCOMING EVENTS 
Όλες οι προγραμματισμένες και μη εκδηλώσεις της Εκκλησίες αναβάλλονται μέχρι νεωτέρας. 

All forthcoming events of our Church are postponed until further notice. 

 

Συνεχίζεται η Αγιογράφηση και ο καλλωπισμός της Εκκλησίας μας. Αυτή την φορά προχωράμε στην τελευταία φάση 
της Αγιογράφησης του Ιερού μας Ναού, με τον Αγιογράφο μας Ιερομόναχο Λουκά Ξενοφωντινό. Δεξιά και Αριστερά με 
τους Αγίους Αποστόλους και από κάτω με Αγίους και Αγίες της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε θερμά τους δωρητές 
μας!!! 

Παρόλα τα προβλήματα του COVID-19 οι Κυρίες της Αδελφότητάς μας στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο 
Δένδρο και ετοιμάζουν το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι!!! Θερμές ευχαριστίες!!! 

 

Ιερατικώς Προϊστάμενος: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας 
Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield, Herts AL9 6NG.  Tel: 01707 650147 

Website:  www.12apostles.co.uk,  Email:  info@12apostles.co.uk, Fax:  01707 647146 

 

<<Χριστός γεννάται…>>  
Βλέπω παράξενο και 

παράδοξο μυστήριο. Ποιμένες 
αντί να παίζουν με τις φλογέρες 
τους κάποιο μελωδικό σκοπό, 
ψάλλουν ουράνιο ύμνο και γεμί-
ζουν με τους ήχους τους τα 
αυτιά μου. Ψάλλουν άγγελοι και 
ανυμνούν αρχάγγελοι, υμνούν 
τα Χερουβείμ και δοξολογούν 
τα Σεραφείμ.  

Όλοι πανηγυρίζουν για-
τί βλέπουν το Θεό στη γη και 
τον άνθρωπο στους ουρα-
νούς. Βλέπουν εκείνο που 
είναι πάνω στον ουρανό, 
να βρίσκεται πάνω στη γη 
λόγω της οικονομίας του 
για τον άνθρωπο, και τον 
άνθρωπο που είναι στη γη, 
να βρίσκεται ψηλά στον 
ουρανό εξαιτίας της φιλαν-
θρωπίας του ανθρώπου.  

Σήμερα η Βηθλεέμ 
έγινε όμοια με τον ουρανό, 
αφού εμφανίστηκαν σε 
αυτήν αντί για αστέρια 
άγγελοι που ανυμνούν το 
Θεό, και δέχτηκε με τρόπο θαυ-
μαστό στο χώρο της όχι το φυ-
σικό ήλιο, αλλά τον Ήλιο της 
δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να 
μάθεις πώς έγινε αυτό. Γιατί 
εκεί όπου εκδηλώνεται η θέλη-

ση του Θεού, νικώνται οι φυσι-
κοί νόμοι.  

Θέλησε λοιπόν ο Θεός, 
μπόρεσε, κατέβηκε από τους 
ουρανούς και έσωσε τον 
άνθρωπο, γιατί τα πάντα υπα-
κούουν στο Θεό. Σήμερα γεν-
νιέται ο αιώνιος και γίνεται ε-
κείνο που δεν ήταν. Ενώ δηλα-
δή ήταν Θ εός  γίνεται 
άνθρωπος, χωρίς να παύσει να 
είναι Θεός. Δεν έχασε δηλαδή 
τις Θεϊκές του ικανότητες για 

να γίνει άνθρωπος, ούτε πάλι 
άλλαξε και από άνθρωπος έγινε 
Θεός. Αλλά ενώ ήταν Θεός 
Λόγος, χωρίς να πάθει τίποτε, 
προσέλαβε την ανθρώπινη σάρ-

κα, και η Θεία φύση παρέμεινε 
αμετάβλητη….  

Η συμβολή της Παρ-
θένου Μαρίας  

….Αλλά τι να πω ή για 
ποιο ζήτημα να μιλήσω; <<Να, η 
Παρθένος θα μείνει έγκυος>> 
(Ησ. 7,14). Δεν το λέμε πια σαν 
κάτι που θα γίνει, μα το θαυμά-
ζουμε σαν κάτι που έγινε. Κι 
έγινε αυτό στους Ιουδαίους που 
ανάμεσά τους διαδιδόταν, και 
το πιστεύουμε εμείς που ούτε 

λέξη δεν λέγαμε γι αυτό. 
<<Να, η Παρθένος θα μείνει 
έγκυος>>.  

Γεννήθηκε λοιπόν σή-
μερα από Παρθένο, η οποία 
νίκησε τη φύση και δεν 
παρέστη ανάγκη να πα-
ντρευτεί. Γιατί ταίριαζε στον 
Ύψιστο κατά την αγιότητα, 
να γεννηθεί κατά τρόπο 
Άγιο και καθαρό. Γιατί είναι 
ο ίδιος που έπλασε κάποτε 
τον Αδάμ από παρθενική 
γη και μορφοποίησε την 
γυναίκα του χωρίς μεσολά-

βηση γυναίκας.  
Όπως λοιπόν ο Αδάμ 

απέκτησε γυναίκα χωρίς γυναί-
κα, έτσι και η Παρθένος σήμερα 
γέννησε άνδρα χωρίς άνδρα… 

Συνέχεια…. 



ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ 

Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν στην 

Εκκλησία μας οι Βαπτίσεις: 

1. Του Ιακώβου-Αλέκου γιου του Dan-

iel και της Παντελίας Middleton, με 
αναδόχους τον Κυριάκο Γιακουμή 
και τον Richard Whitehurst. 

2. Του Ραφαήλ γιου του Χρήστος και 
της Ρεβέκκας Μερεντίτη, με ανα-
δόχους την Ελένη Πασκάλη και τον 
Παρασκευά Αβραάμ. 

3. Του Ιουλιανού-Νικολάου γιου του 
Νικολάου Γεωργίου και της Παντελί-
τσας Χρυσοστόμου, με αναδόχους 
την Λιάνα Χρυσοστόμου και τον 
Γεώργιο Παντελή. 

 

Ευχόμαστε να σας ζήσουν οι Νε-

οφώτιστοι! 

 

ΚΗΔΕΙΕΣ: Τον μήνα Νοέμβριο εψάλει 

η εξόδιος Ακολουθία των αειμνήστων 
Νικολάου Ερωτοκρίτου και Αντωνίας 
Kurdash.   
 

Αιωνία τους η μνήμη! 

 

Συνέχεια…... 
Το γιατί και το πώς της Σαρ-

κώσεως του Θεού  
…Αλλά επειδή ο χρόνος είναι 

πολύτιμος, θα τελειώσω εδώ την ομιλία 
μου. Και θα την τελειώσω συμπληρώνο-
ντας τον τρόπο με τον οποίο ο Λόγος 
ενώ ήταν απαθής, περιβλήθηκε ανθρώπι-
νο σώμα χωρίς να μεταβληθεί σε τίποτε 
η ανθρώπινη φύση του. Αλλά τι να πω 

και σε τι να αναφερθώ;  

Βλέπω ταυτόχρονα ένα μαραγκό 
και μια φάτνη και ένα βρέφος και σπάρ-
γανα και λεχώνα Παρθένο που στερείται 
τα πλέον απαραίτητα. Βλέπω τα πάντα να 
είναι φτωχικά, τα πάντα να πλημμυρίζουν 
από ανέχεια.  

Είδες πλούτος που υπάρχει σε 
τόση μεγάλη φτώχεια; Είδες πως ο Χρι-
στός, ενώ ήταν πλούσιος, πτώχευσε για 
χάρη μας; Δεν είχε ούτε κρεβάτι ούτε 
στρώμα και γι’ αυτό τοποθετήθηκε σε μια 
ξερή φάτνη.  

Ω πτώχεια που είσαι πηγή πλού-
του! Ω πλούτε αμέτρητε που κρύβεσαι 
από την πτώχεια! Είναι ξαπλωμένος στη 
φάτνη και συνταράσσει την οικουμένη. 
Τυλίγεται με σπάργανα και διασπά τα 

δεσμά της αμαρτίας. Ακόμη δεν μίλησε 
και δίδαξε τους μάγους και τους παρακί-
νησε σε μετάνοια και μεταστροφή. Τι να 
πω και σε τι να αναφερθώ; Να, ένα βρέ-
φος σπαργανώνεται και τοποθετείται στη 
φάτνη.  

Κοντά του είναι η Μαρία που 
είναι Παρθένος και μητέρα μαζί. Κοντά 
του και ο Ιωσήφ, που λεγόταν, χωρίς να 
είναι, πατέρας. Εκείνος, χωρίς να είναι, 
λεγόταν άνδρας της Μαρίας, κι εκείνη, 
χωρίς να είναι, λεγόταν γυναίκα του Ιω-

σήφ. Νόμιμες ονομασίες αλλά χωρίς πε-
ριεχόμενο συζυγικού δεσμού.  

Μπορείς να κατανοήσεις τα λό-
για μου, όχι όμως τα γεγονότα. Ο Ιωσήφ 
μνηστεύτηκε μόνο την Μαρία και το Άγιο 
Πνεύμα τη σκέπασε με την χάρη Του. Γι' 
αυτό και βρισκόταν σε απορία ο Ιωσήφ 
και δεν γνώριζε πώς να χαρακτηρίσει το 
βρέφος.  

Ας δοξάσουμε λοιπόν Εκείνο, 
τον Χριστό, που μας άνοιξε δρόμο μέσα 
από αδιάβατο τόπο, μαζί με τον Πατέρα 
και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και 
στους απέραντους αιώνες. Αμήν. 

 
(Ομιλία Β΄, Ιωάννου Χρυσοστόμου  
Μετάφραση Ευάγγελου Καρακοβούνη)  

ΚΑΛΑ  
ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ  
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  
2021 

Συνεχίζονται με πολύ μεράκι οι εργασίες 
και η βελτίωση των έργων για τον καλ-
λωπισμό και την προστασία του Ναού 
μας. Θερμές ευχαριστίες στον Σωτήρη 
και στον Νίκο. 

Broxbourne Dental Care 
 

Stratos Efstratiou 
Chrisoula Nicolopoulos 

Unit 1, The Precinct 
High Road, Broxbourne 

Herts, EN10 7HY 
Tel: 01992 478 578 

Για το περιοδικό συνεργάστηκαν οι κληρικοί της Κοινότητας:  Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας & π. Δημητριανός Μελέκης 

 Finally, the priest cuts a few pieces of hair in 
the form of a cross from the head of the person.  This 
is an expression of gratitude from the person, who 
having received an abundance of blessings through 
the Sacrament of Confirmation and having nothing to 
give to God in return, offers part of his hair, which is 
symbolic of strength (Judges 16:17). Therefore, they 
promise to serve to God with all their strength, all 
that they have to offer to God. 
 The newly chrismated wears new clothes to 
remind us that he has put on Christ (grafted onto 
Christ) and is a new person in Him. It is up to the 
person to live the life of Christ, clean and pure. The 
chrismated also receives a cross. In Christ’s words 
“Take up your cross and follow Me”.  This brands 
him as belonging to Christ. The priest makes the sign 
of the cross over the person’s body many times dur-
ing the service. Essentially, the cross is the sign of 
victory, which put the devil to flight. 
 The newly chrismated is prayed for by the 
priest to remain true to the Orthodox Christian Faith 
and for God to forgive their sins before receiving Ho-
ly Communion, which is the seal of the act of being 
baptised and chrismated. The chrismated should have 
fasted three days (eat vegan foods) and on the day of 
the Chrismation to not eat anything from midnight of 
that day. This is to teach them humility, obedience 
and discipline. If they are being chrismated late in the 
afternoon, ie. after 4pm, they should eat a light break-
fast by 9am, eg. Tea or coffee without milk and a dry 
toast with nothing on it. You should have eaten at 
least 6 hours before receiving Holy Communion and 
not to have lunch. This is in accordance with a very 
ancient Tradition going back to the time of the Apos-
tles where it is mentioned in a book called the Dida-
che, which in Greek means ‘The Teaching [of the 12 
Apostles]’.  This book was written around 70 A.D by 
the disciples of the Apostles based on the oral in-
structions given to them by the Apostles themselves 
on matters concerning the running of the Church.  It 
is important to note that this book almost made it into 
the New Testament list of books because of its antiq-
uity and being written around the time of the Apos-
tles.  Even though it was not included in the New 

Testament list, due to the Church deciding in the 4th 
century to include only books written by first hand 
witnesses of Christ like the Apostles, it was still con-
sidered an important document.  The relevant passage 
on how to baptise is: 

“And concerning baptism, baptise this 
way: Having first said all these things, 
baptise into the name of the Father, and of 
the Son, and of the Holy Spirit, in living 
water. But if you have no living water, 
baptise into other water; and if you cannot 
do so in cold water, do so in warm. But if 
you have neither, pour out water three 
times upon the head into the name of Fa-
ther and Son and Holy Spirit. But before 
the baptism let the baptiser fast, and the 
baptised, and whoever else can; but you 
shall order the baptised to fast one or two 
days before.” (Didache, chapter 7) 

 The new life in Christ, given in baptism and 
chrismation, is renewed again and again in the Eucha-
rist (Holy Communion). Note that we give Holy 
Communion after being baptised and chrismated and 
not after baptism without chrismation as is done in 
the Western Churches. The Orthodox Christian way 
is more in accordance with the order of how the first 
Christians were accepted into the Church by the 
Apostles on the day of Pentecost (50 days after the 
Crucifixion of Christ) by being baptised in water, 
confirmed to receive the Gifts of the Holy Spirit by 
laying on of hands and going from house to house 
daily “breaking bread” (receiving Holy Commun-
ion) – see Acts 2:37-47; Acts 8:14-17; Acts 19:1-7. 
Now as a new member of the Body of Christ, the 
Church, the person has the First Holy Communion. 
 The ‘bonbonieres’ containing sugared almonds 
are offered for the rejoicing and happiness.  
 
 

HAPPY CHRISTMAS  
&  

A HAPPY NEW YEAR  
2021!  


